
 

 

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i 

Suglasnosti Upravnog vijeća od 05. srpnja 2017. godine, Klasa: 012-04/17-10/6, Ur. broj: 

381-10-17-8,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje 

slijedeći  

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta: 

 

1. Nedravstveni/a djelatnik/ca II vrste – zdravstveni/a suradnik/ca – inženjer/ka 

prehrambene tehnologije u Službu za zdravstvenu ekologiju uz probni rad od 

tri mjeseca (3) mjeseca – 1 radnika/ca na određeno vrijeme. 

  

Stručni uvjeti: 

preddiplomski sveučilišni studij prehrambene tehnologije  

1 godina radnog iskustva, 

poznavanje rada na osobnom računalu, 

vozačka dozvola B kategorije 

 

 

2. Nezdravstveni/a djelatnik/ca III vrste – stručni/a referent/ica za opće poslove 

u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rad od dva 

mjeseca (2) mjeseca -– 1 radnika/ca na određeno vrijeme. 

 

Stručni uvjeti: 

SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 

6 mjeseci radnog iskustva, 

poznavanje rada na osobnom računalu. 

Poželjno iskustvo rada u zdravstvenom sektoru i administrativnim poslovima, poželjno 

poznavanje propisa iz područja zdravstva, poželjno znanje engleskog jezika. 

 

 

Kandidat/ca uz ponudu mora priložiti: 

- životopis, 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice ili putovnice ili 

domovnice), 

- preslik diplome, 

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja. 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

 

Prijava se podnosi na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, s 

naznakom „ponuda za radno mjesto “ osobno ili putem pošte. 

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 



 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti 

kandidata kao i poništenje natječaja. 

 

 

 

Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti o tijeku natječaja te 

rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda www.hzjz.hr te kandidati neće biti 

pisano obavještavani. 

 

 

Kandidat koji ne pristupi po pozivu smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra 

kandidatom prijavljenim na natječaj. 

 

 

                                                    Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 

                                                                                                         Rockefellerova 7, Zagreb 

http://www.hzjz.hr/

